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RDT  WENST  ALLE LEZERS EEN 
VOORSPOEDIG EN GEZOND 2019! 

Een nieuw jaar dat alweer een paar 
weken onderweg is, benieuwd wat het 
ons zal brengen.....
Het afgelopen jaar kende als hoogte-
punt het 1.000e nummer en de reünie 

met alle medewerkers en oud-medewerkers. We hebben af-
scheid genomen van onze voorzitter en een redactielid.
Het blad is weer goed gelezen en u, lezer, voorziet ons trouw 
van kopij.  Veel kopij, wat ons meer werk oplevert en druk geeft 
op de kosten en het acquireren van advertenties.  Voor 2019 is 
uitbreiding van onze bezetting prioriteit: redactieleden en een 
nieuwe voorzitter zijn welkom. 
Wij willen u bedanken voor uw donaties, sponsorbijdragen en 
advertenties die het mogelijk maken dit blad te maken tot wat 
het is.  Ook dit jaar gaan wij ons best doen u iedere twee weken 
een kleurrijk en informatief blad te bezorgen.
Bestuur en redactie Rondom de Toren

GEZOCHT: 
REDACTIELEDEN,  VOORZITTER

De redactie en het bestuur van Rondom de Toren kunnen 
wel enige versterking gebruiken. Het bestuur is op zoek naar 
een voorzitter. De rol van de voorzitter is vooral die van 
vertegenwoordiger naar de buitenwereld en aanspreekpunt 
voor de overige leden van het bestuur en redactie. Daarnaast 
zit de voorzitter de vergadering met bestuur en redactie voor. 
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Peter van 
den Broek, peter@rondomdetoren.nl 
De redactie is ook op zoek naar versterking, het liefst twee 
personen maar met één persoon zijn wij ook al geholpen. Het 
redactielid zal ook gevraagd worden de advertentieacquisiteur 
te ondersteunen.  Voor meer informatie kunt u contact opnemen 
met Gerda Loonen, gerda@rondomdetoren.nl

KERSTCONCERT HARMONIE TERHEIJDEN

In een gezellig druk café De Harmonie 
gaven op 26 december alle onderdelen van 
De Harmonie een sfeervol kerstconcert. 
Allereerst was het de beurt aan het 
Opstaporkest o.l.v. Ruud Taks. Nog maar 
net gestart met hun muzikale carrière 
gaven de muzikantjes een klinkend en 
goed verzorgd optreden. Een hele stap 
voor hen voor wie het een van de eerste 
optredens in hun leven was. Trotse opa’s 

en oma’s, ouders, broertjes en zusjes hebben ervan mee kunnen 
genieten. Daarna was de Slagwerkgroep aan de beurt. Onder 
leiding van Mathyn de Jong speelden zij enkele ritmische stukken. 
De ritmesectie is een essentieel onderdeel van alle orkesten 
van De Harmonie, zonder slagwerk is het moeilijk muziek 
maken. Manuel de Wijs bracht met het Opleidingsorkest een 
muzikale reis om de wereld. Egypte werd aangedaan, Frankrijk, 
Portugal, Engeland, Ierland en La La Land. Een bijzonder land… 
Last but not least was het Groot Orkest o.l.v. Leo Simons aan 
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de beurt. Zij brachten een mooi en sfeervol kerstprogramma 
met onder andere nummers als  Westminster Carol, Christmas 
on Broadway en Christmas Popsongs. Er werd afgesloten 
met een serenade aan Joep en Katya van Bekhoven die op 18 
december in het huwelijk traden. Grote dank ook aan hen voor 
de aangeboden koffie met kerstkransje. 
Jubilarissen

Tijdens het optreden van het Groot Orkest werden de leden 
Rinus Damen, Arjan Reniers en Corné Sprangers gehuldigd 
vanwege hun 50-jarig muzikant zijn.  Zij ontvingen een oorkonde 
en de gouden speld van de KNMO (Koninklijke Nederlandse 
Muziek Organisatie).
Rinus Damen
Als 10-jarige muzikant begon Rinus op de bazuin, daarna 
volgden de cornet en trompet om uiteindelijk te eindigen 
met het instrument waar hij nu op speelt; de bastuba. Rinus 
is altijd zeer betrokken geweest bij De Harmonie. In de tijd 
dat Rinus bestuurslid was heeft hij zich bijzonder ingezet 
voor de opleiding van de leerlingen en de ontwikkeling van 
deze opleidingen. Van eigen docenten naar docenten van de 
muziekschool. De Harmonie kreeg net als andere orkesten in 
de gemeente Drimmelen te kampen met de bezuinigingen van 
de gemeente. Rinus heeft er een belangrijke rol in gespeeld hier 
zo goed mogelijk mee om te gaan. Ook heeft De Harmonie 
altijd gebruik kunnen maken van de technische kennis die Rinus 
heeft.  Vele veilige oplossingen zijn aangedragen tijdens de talrijke 
activiteiten en optredens zoals de galaconcerten in De Cour. 
Rinus was ook vele jaren actief bij de muziekkapellen in het dorp 
zoals de Bloaskoppen en De Almdudlers. Nog steeds draagt 
Rinus zijn muzikale steentje bij in het Orkest Familie van Geel.
Arjan Reniers
Arjan begon in 1968 met het spelen op bazuin en verzorgde 
samen met de drumband de optredens op straat. Bazuin spelen 
was niet Arjan zijn ding en al snel ging hij o.l.v. Toon van den 
Broek de grote trom slaan op straat. Niet veel later nam Arjan 
het Tamboer-maîtrestokje over van Harry Krijnen. Een van de 
hoogtepunten in die rol was het defilé bij paleis Soestdijk om 
Koningin Juliana een muzikale verjaardagsgroet te brengen. 
Later is Arjan overgestapt op de bariton waar hij nu nog 
met veel plezier op speelt. Ook zijn gezin is begaan met de 
muziek en het verenigingsleven. Bij de grote concerten was 
Liesbeth altijd aanwezig om te grimeren. Dochter Berdien 
en zoon Freek brachten bij deze concerten hun kunde en 
kennis in om nog meer glans te geven aan deze concerten. 
Daarnaast heeft Arjan ook hard meegewerkt aan de 
voorbereidingen van het 150-jarig bestaan van De Harmonie. 
Ook het organiseren van het jaarlijks dauwtrappen en het 
verrichten van de nodige hand- en spandiensten bij de diverse 
activiteiten maken van Arjan een echte verenigingsman. 
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Corné Sprangers
50 jaar geleden begon Corné als tamboer 
bij het tamboerkorps van De Harmonie. 
Daarna heeft hij de overstap gemaakt 
naar de cornet. Dit instrument paste 
toch echt beter bij hem. Hij heeft met 
deze cornet gespeeld bij diverse kapellen 
zoals de Treuzelaers en de Almdudlers. 
Toen de militaire dienstplicht Corné 
riep om te komen dienen was het 
maar wat fijn dat hij terecht kon bij de 
genietroepen. Cornetten, daar zaten ze 
niet om verlegen maar hoornspelers 
wel, dus begon Corné aan zijn muzikale 
carrière als hoornblazer. Je moet er iets 
voor over hebben, heeft hij vast gedacht. 
Eenmaal klaar met de dienstplicht keerde 
hij toch weer terug naar de cornet.  
Corné is ook een aantal jaren bestuurslid 
van De Harmonie geweest en heeft zich 
ook bijzonder ingezet om dit muzikale 
bedrijf goed draaiend te houden. Zonder 
Corné zijn de leden van het Groot 
Orkest nergens als er na de pauze weer 
moet worden opgestart met het tweede 
deel van de repetitie. Dit doet hij met 
de ludieke woorden: ‘De hoogste tijd 
dames… tijd om weer te gaan bewegen’. 
Als Corné er niet is wordt dit een stuk 
moeilijker. Daarnaast houdt Corné de 
afmeldingen bij en meldt deze aan het 
begin van de repetitie. Je moet wel een 
heel goede reden hebben om je af te 
melden…. 

Na de huldiging kreeg dirigent Leo 
Simons een mooie mars overhandigd van 
de 3 jubilarissen.  Waarvoor dank namens 
De Harmonie.
De loterij 
Na afloop van het concert is de inmiddels 
traditionele kerstloterij gehouden. 
Er waren weer vele mooie prijzen te 
winnen. Wij bedanken iedereen die door 
het kopen van de loten De Harmonie 
financieel heeft gesteund. Had u helaas 
geen prijs dan hopen wij dat u de volgende 
keer toch weer meedoet. Een nieuw jaar, 
een nieuwe kans.

GASTEN GENIETEN  VAN 
KERSTDINER BIJ AMGEN

Afgelopen 13 december waren ongeveer 
150 Zonnebloemdeelnemers te gast 
bij de firma Amgen om te genieten van 

een gezellig samenzijn. De 
gasten werden hartelijk 
verwelkomd door het 
Mades Meezingkoor 
en accordeonist Hans. 
De vrijwilligers van De 
Zonnebloem en Amgen 
stonden klaar om hen naar 
het bedrijfsrestaurant te begeleiden en 
een feestelijk diner te serveren. Amgen 
doneert elk jaar een bedrag aan goede 
doelen. Ditmaal werd voor de eerste keer 
dit kerstdiner mogelijk gemaakt voor 
ouderen met een lichamelijke beperking. 
Daarnaast is er tijdens het kerstdiner 
ook nog een tombola georganiseerd 
met mooie prijzen die door de Amgen-
medewerkers beschikbaar zijn gesteld. 
“Het is voor mij zeer waardevol dat wij 
iets hebben kunnen doen voor ouderen 
in de omgeving van Breda en dat veel 
collega’s zich hebben ingezet om van 
dit diner een succes te maken”, aldus 
Marika Murto, General Manager van 
Amgen Nederland. Dat de gasten hebben 
genoten, blijkt uit bijvoorbeeld de reactie 
van mevrouw Dirks: “Ik stond eerst op 
de reservelijst, maar wat was ik blij dat ik 
mocht komen. Het was een fantastische 
avond!” Wij kunnen spreken van een fijne 
en vooral sfeervolle avond en wensen 
iedereen een gezond 2019 toe!

Op de foto: Marika Murto - General Manager Amgen Nederland, 
Mevrouw Dirks, René van der Velden - vrijwilliger De Zonnebloem 

KBO UIT  WAGENBERG 
WINT  TOERNOOI 

Op zondag 30 december jl. werd in de 
grote zaal van café restaurant De Ruif in 
Wagenberg in een fantastische ambiance  
de finaledag gehouden van het 29e Biljart 
Triatlon Toernooi. Dit ‘kersttoernooi’ 

wordt jaarlijks georganiseerd door 
biljartvereniging De Vriendschap die hier 
zijn thuisbasis heeft. De triatlon betreft 
de spelsoorten libre, bandstoten en 
driebanden. Er werd  gespeeld op twee 
tafels, in ploegen van 5 personen, en 
iedere deelnemer speelt een partij libre, 
bandstoten en 3 banden. 9 ploegen uit 
de regio deden mee aan deze  gezellige 
krachtmeting van 2018. 
Het toernooi begon dit jaar op 20 
december met de voorrondes. Hieraan 
werd deelgenomen door 4 teams: Chiel 
zun Harum uit Zevenbergen, DZD uit 
Zevenbergen, KBO uit Wagenberg en ’t 
Bielske uit Wagenberg. Uitslagen waren: 
KBO - Chiel zun Harum 16 - 14;  ‘t Bielske 
- DZD 13 - 17. 

Op 27 en 28 december werden de 
kwartfinales van het toernooi gespeeld. 
Hieraan werden toegevoegd de halve fi-
nalisten van 2017.  Dit waren  ‘t Sluisje, 
De Vriendschap 2, Gesellies en ESDO.  
Tevens de beste verliezer van de voor-
ronde: Chiel zun Harum. De uitslagen 
hiervan: ESDO - KBO 10 - 20; De Vriend-
schap 1 - De Vriendschap 2 10 - 20; Chiel 
zun Harum - Gesellies 22 - 8; DZD - ‘t 
Sluisje 15 -15, 70% - 87%. 
Daarmee waren de halve finalisten van 
zondag 30 december dus bekend. In de 
1e halve finale speelde De Vriendschap 
2 tegen KBO. Deze spannende wedstrijd 
werd gewonnen met 16 - 14 door KBO 
die hierdoor naar de finale ging. En in de 
andere halve finale speelde ‘t Sluisje tegen 
Chiel zun Harum. Hier werd de uitslag 
22 - 8 voor ‘t Sluisje zodat ook zij zich 
finalist mochten noemen. In de finale 
tussen ’t Sluisje en KBO was KBO er alles 
aan gelegen om de kampioen van 2017 
te verslaan. Na het 3 banden stonden zij 
voor met 2 - 8 en na het bandstoten was 
het 8 - 12 waarna uiteindelijk de winst 
met 12 - 18 naar de mannen van KBO 
Wagenberg ging.  Tijdens de prijsuitreiking 
werd wedstrijdleider Henk van Meer nog 
gehuldigd omdat hij 50 jaar lid is van de 
Vriendschap.   
Goede partijen werden gespeeld: Bij het 
3 banden door Ranny Biemans van KBO 
met een moyenne van 1.00 en Ad van Es 
van De Vriendschap 1 met een moyenne 

SPORT
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van 1.17. Bij het bandstoten door Cyntia van Peer van Chiel zun 
Harum met een moyenne  van 3.67 en Piet de Graaf van KBO 
met een moyenne van 2.67. Bij het libre door Ralph de Roon van 
’t Sluisje met een moyenne van 6.67 en Johny Eijskoot met een 
moyenne van 7.33 
Dit Triatlontoernooi is mede mogelijk gemaakt door de volgen-
de sponsors: Slachterij Jos en Roy Havermans, Zalencomplex 
De Ruif,  Pals Installatiebureau,  V/d Reijt Meststoffen, Fievet 
Transport, Leo Hermans Eigen Slager, Janssens Garage en Fiets-
verkoop, Douglashout.nl, Patric Diepstraten Transport, XXL 
Designroeden, Rasenberg Wagenberg, Pierre Verhoef grondwer-
ken,  Amerland modulair huisvesten, Slijterij van Dongen, RSK 
Relatiegeschenken, Johan Damen Aannemersbedrijf, Gebr. van 
Dijk Made, Billund Lego, Bouwbedrijf Frans Joosen, Donckers 
Fysiotherapeut, Autobedrijf Sprangers, Commeren Schilderwer-
ken, Profit & Progress, café De Harmonie Terheijden, Sonneveld 
Bloemen, Havermans Assurantiën, Verhoef Handelsonderne-
ming, Stokvis Trading, Berende Grondwerken, Mureau Auto’s 
Wagenberg,  V. Beek Tractors, Cees Rasenberg Transport bv, 
De Distel Biljarts, Landzeel bv, Sporttief Made. 

KBO, de winnaars van het triatlontoernooi van bv De Vriendschap uit Wagenberg. 
Vlnr: Ranny Biemans, Ad Oomen, Cees de Ridder, Michel Moerbeek en Piet de Graaf. 

Niet op de foto Toon Nijsen. Foto: Theo Rosenbrand

SCHOLENTOERNOOI HANDBAL/VOETBAL

Afgelopen woensdag 2 januari vond het jaar-
lijkse kersttoernooi, georganiseerd door 
handbalvereniging Mixed-up en voetbalver-
eniging VCW, weer plaats in de sporthal in 

Wagenberg. Een hoop fanatieke kinderen van de basisscholen 
uit Wagenberg, Terheijden en Hooge en Lage Zwaluwe deden 
mee. Dit jaar was er een ochtendprogramma voor de groepen 5 
en 6 en een middagprogramma voor de groepen 
7 en 8. In totaal hebben zo’n 135 kinderen hun 
uiterste best gedaan om de bekers te winnen! 
Het was een leuke, gezellige, sportieve dag 
voor zowel de kinderen als alle aanwezige 
toeschouwers! En de kinderen maakten het erg 
spannend waardoor er nog een penaltyreeks aan 

te pas moest komen. 
Wij willen alle kinderen, 
ouders en leerkrachten 
bedanken voor de gezellige 
dag. We kijken terug op 
een erg leuk en sportief 
toernooi en zien jullie 
graag volgend jaar weer!
Handbalvereniging Mixed-
up en  voetbalvereniging     

 Foto: Angelique Klomp                             VCW.
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KOPPELTOERNOOI 
DRIEBANDEN 

Biljartvereniging De 
Zevende Hemel  orga-
niseert dit jaar weer 
het koppeltoernooi 
driebanden.  Dit gezel-
lige koppeltoernooi 
wordt ook dit jaar 
weer gespeeld volgens 
het Belgisch punten-

tellingsysteem met een maximum van 30 
beurten per partij. Het minimaal te halen 
caramboles, afhankelijk van het gemiddel-
de, is 9. Het inschrijfgeld voor dit koppel-
toernooi bedraagt per koppel € 15,-. Het 
prijzengeld is afhankelijk van het aantal 
deelnemers.
Het koppeltoernooi start 8 maart en 
u kunt inschrijven t/m 22 februari.  
Het toernooi wordt gespeeld op donder-
dagavond, vrijdagavond, zaterdagmiddag 
en zaterdagavond en zondagmiddag en zal, 
afhankelijk van het aantal deelnemers tot 
eind april duren. Inschrijfformulieren kunt 
u afhalen en inleveren in café de Zevende 
Hemel, Hoofdstraat 20, in Terheijden of 
via www.biljartverenigingde7dehemel.nl.  
Voor informatie en inlichtingen, bel Jan 
Diepstraten tel. 06 37475242.

FUSE - SPORT & SPEL 
FESTIVAL GROOT SUCCES!

Op vrijdag 4 januari 
2019 bezochten meer 
dan 130 kinderen het 
FUSE Sport & Spel 
Festival in De Cour. De 
kinderen konden hier 
oa komen springen 

op verschillende springkussens, een judo 
clinic volgen, bootcampen & dansen, maar 
ook cupcakes versieren of een wenskaart 
maken bij het Huis vol Lichtjes. Kortom; 
zeer veel activiteiten waar de kinderen 
zich helemaal bij konden uitleven op de 
laatste dag van de kerstvakantie. 
De organisatie FUSE kijkt dan ook terug 

op een zeer geslaagde 1 ste  editie en 
wil hier in andere vakanties zeker een 
vervolg aan gaan geven. Deze editie had 
geen doorgang kunnen vinden zonder 
de hulp van Rabobank Amerstreek, 
gemeente Drimmelen, Jumpservice Made, 
Judovereniging Haragei, Huis vol Lichtjes, 
Lobke’s Taarten en Cupcakes, Van Gils 
Techniek en natuurlijk Dansschool FUSE. 

We willen dan ook al deze partijen, de 
kinderen en de vrijwilligers bedanken 
voor deze geslaagde 1ste editie en zien 
jullie graag terug in een volgende vakantie 
bij Fuse - Sport & Spel Festival!

DE OUDE  WEIDELOOP IS 
TERUG  VAN
WEGGEWEEST

Het hardloopevenement 
De Oude Weideloop 
was vroeger een 
bekend begrip in de 
gemeente Drimmelen. 

De laatste editie vond plaats in het jaar 
2003. Na jaren van afwezigheid besloot 
initiatiefnemer Bob de Hoop om een 
doorstart te maken. Hij richtte een 
stichting op en samen met 16 andere 
hardlopers is hij nu druk bezig met de 
organisatie. Zondag 7 april staat het 
evenement gepland. 
De stichting van de Oude Weideloop 
vindt het belangrijk om Wagenberg 
levendig te houden. Sport, vermaak en 
samenkomen leveren hier een bijdrage 
aan. De Oude Weideloop wil met dit 
evenement Wagenberg weer op de kaart 
zetten en jong en oud een gezellige en 
sportieve dag bezorgen. Na afloop is 
er genoeg vertier voor de kinderen, 
de volwassenen kunnen samen zijn en 
proosten op hun prestatie! 
Er worden 4 afstanden gelopen 

namelijk 1, 2, 5 en 10 km. 
Start 1 km: 12.30 uur, 2 km: 13.00 uur. 
Aan deze familie-run zit geen leeftijds-
grens. Het parcours is voor jong en oud. 
Tijdens deze familie-run is het mogelijk 
om samen met uw kinderen of kleinkin-
deren het parcours af te leggen. Plezier 
staat voorop! 
Start 5 km: 14.00 uur, 10 km: 15.00 uur. 
Dit parcours bestaat uit 5 km, de lopers 
van de 10 km gaan deze ronde 2 keer 
afleggen. 
We kunnen jouw hulp op ons evenement 
goed gebruiken om ervoor te zorgen 
dat alle deelnemers en toeschouwers 
een fantastische dag beleven. Lijkt het je 
leuk om alleen of met je vriendengroep 
mee te helpen? Neem contact op via 
onderstaand emailadres. 
Inschrijven of meer info: www.
oudeweideloop.nl Contact ons via info@
oudeweideloop.nl Like ons op Facebook 
en Instagram en blijf op de hoogte van het 
laatste nieuws. 
Sportieve groet en tot ziens op zondag 7 april. 

OUD JANUARI NIEUWS (1)

In het weekend van 9 en 10 januari 1937 
was het feest in Nederland en ook in 
Terheijden. Twee dagen eerder waren 
prinses Juliana en prins Bernhard getrouwd. 
Op zaterdag kregen de kinderen een 
“Schoolfeest in het Patronaat”. ’s Avonds 

EN  TOEN GEBEURDE...
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was een “Fakkel- en Lampionoptocht 
met muziek van de deelnemende 
vereenigingen” en werd aan het 
begin van de Lageweg een plataan 
geplant.  Op zondagmiddag trok een 
“Grooten Optocht” door het dorp 
met maar liefst 23 verenigingen en 
groepen schoolkinderen.
In het Dagblad van Noord-Brabant 

van 12 januari was een leuk 
verslag te lezen: ’s-Avonds 
om 5 uur trok ‘n fakkeloptocht 
door ‘t dorp. ‘t Was werkelijk ‘n 
fantastisch gezicht. Midden in het 
dorp, waar voor ‘n tweetal jaren 
de Wilhelminaboom stond, heeft 
de burgemeester tijdens dezen 
optocht, na ‘n kort toepasselijk 
woord, ‘n nieuwe Julianaboom 
geplant. Bij de kiosk werd de 
optocht ontbonden. Tot laat in 
den avond heerschte er in de 
verschillende café’s ‘n gezellige 
drukte.’

In Vlasselt-boekje 121 “Bomen in 
kaart” staat over deze plataan (nr. 
110) een beschrijving.  Meer over 
“Koninklijke bomen” is te lezen 
in Vlasselt-boekje 39 (1988). 
Ook leuk januari-nieuws stond 
in De Klok, de voorganger van 
‘t Carillon, van 1959. Daarin 
werd bekendgemaakt dat er 
toneelavonden kwamen van de 
Wagenbergse Boerinnenbond 
en de Terheijdense rijvereniging. 
Ook gingen diverse verenigingen 
weer hun jaarlijkse “teerdag” 

houden.  Bij De Harmonie was het een feestavond,  die “geweldig 
in de smaak viel”.
Johan van der Made

SPECIALE  AVOND  VAN SAMEN: 
Mijn (innerlijke) reis naar Peru

Vrijdagavond 18 januari ga ik (Patricia) in sa-
menwerking met SAMEN een presenta-
tie geven over mijn reis naar Peru die ik 
afgelopen oktober ondernomen heb. Dit 
zal plaatsvinden in het Witte Kerkje. Tij-
dens deze avond ga ik uiteraard vertellen 

UITGAAN
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over mijn bijzondere belevenissen daar. 
Ik zal vertellen over de plantenmedicijnen 
waar we gebruik van maakten, met name 
Ayahuasca, over de bijzondere ceremo-
nies, de maestro’s (sjamanen) en hun 
prachtige “ikaros”.
Oliver Garcia, maestro in opleiding, zal 
deze avond aanwezig zijn om zijn prachti-
ge ikaros (helende liederen) te laten ho-
ren. Deze ikaros werden ook voor mij/
ons gezongen tijdens de ceremonies in 
Peru. Ook zal hij ons iets vertellen over 
de Shipibo cultuur en over het regen-
woud.

Tevens wil ik van deze gelegenheid ge-
bruik maken om geld in te zamelen om 
de Shipibo gemeenschap te ondersteunen 
bij hun werkzaamheden en levensonder-
houd. Iedere bijdrage is zeer welkom en 
wordt gebruikt om de Shipibo cultuur 
met al haar mooie gebruiken in stand te 
houden.
Lijkt het u leuk om op deze avond 
aanwezig te zijn, stuur me dan een email 
(pat.knook@gmail.com) om u op te 
geven. Ik zou het leuk vinden om u 18 
januari te zien en te spreken, hopelijk tot 
dan! 
Datum: 18 januari 2019, plaats: Witte 
Kerkje, Inloop vanaf 19.30 uur,  presentatie 
Patricia om 20.00 uur, einde ongeveer 
21.30 uur. 
Na afloop is er gelegenheid elkaar 
informeel te ontmoeten en onderling 
verder van gedachten te wisselen.
SAMEN: Ontmoeting, zingeving en 
inspiratie.
Patricia Knook, Edwin Vonk, Bert Fockens

PUUR  WIT PRESENTEERT: 
GREGORY PAGE

Op donderdag 24 januari 2019 treedt 
Gregory Page op in het Witte Kerkje in 
Terheijden. Hij presenteert zijn nieuwe 
album A Wild Rose. In een tijd waarin 
de wereld haar glans verloren lijkt te 
hebben, poogt de Iers/Amerikaanse 
singer-songwriter Gregory Page met zijn 

nieuwe album A Wild Rose de wereld 
wat meer kleur te geven. Het album is 
een ode aan zijn jeugd en aan traditionele 
Ierse muziek.
De Engelse singer-songwriter Gregory 
Page had als kind veel plezier in het 
draaien van de 78 toerenplaten van zijn 
grootvader. Niet zo gek dus dat zijn eigen 
muziek je rechtstreeks mee terugneemt 
naar de hoogtijdagen van dat medium: de 
jaren dertig. Gregory Page zijn nostalgie 
opwekkende nummers leunen op folk uit 
Ierland (het land van zijn moeder), jazz, 
americana en pop. Zijn sound is vaak 
zwoel, maar nooit oubollig.
Gregory Page is een onverbeterlijke 
romanticus. Nostalgie is wat hem betreft 
geen vies woord, en zijn werkdag bestaat 
bij voorkeur uit dagdromen in het park. 
De geboren Londenaar woont al sinds 
zijn tienerjaren in San Diego, waar hij na 
de nodige avonturen in diverse bands 
langzaam zijn eigen niche uitwerkte. 
Nederland is echter zijn tweede thuis. 

Veel mensen kennen hem van zijn 
optredens bij Vrije Geluiden en Kunststof 
TV,  maar zijn charisma en parels van songs 
komen bij een liveshow pas echt goed tot 
hun recht. Hij transporteert je naar een 
andere wereld, een tijdloos universum 
waarin het helemaal niet vreemd is om 
een duet te doen met een denkbeeldige 
zangeres, of een hartverscheurende balla-
de af te wisselen met een ode aan het 
circus.
Kaartverkoop
Kaarten voor dit optreden zijn te koop 
voor € 14 bij Tinckerbell, Hoofdstraat 
72 in Terheijden en Roots Mail Music, 
Van Goorstraat 4 in Breda. Het is ook 
mogelijk om kaartjes te reserveren via 
het e-mailadres puurwit@gmail.com
Geef de naam van de artiest aan en het 
aantal kaarten. Vervolgens ontvang je een 
bevestigingsmail en liggen de kaartjes 
klaar bij de ingang van het Witte Kerkje 
voorafgaand aan het concert. De deuren 
gaan open om 20.00 uur en het concert 
begint om 20.30 uur.
Meer informatie? Kijk op 
www.puurwitconcerten.nl of 
www.facebook.com/puurwit

AANKONDIGING 
HEEMKUNDEKRING 

Op 4 februari 2019 
wordt de jaarvergade-
ring gehouden van 
Heemkundekring 
De  Vlasselt.
De vergadering wordt 
gehouden in café De 
Harmonie, Markstraat 5 
te Terheijden. Aanvang: 
20.00 uur.

Na de pauze zal de zeer waardevolle 
spreker Boudewijn Calseijde vertellen 
over de Nassaus van Breda en de aanloop 
naar de 80-jarige oorlog.
U bent van harte welkom.

SAUWELEN IN  TERHEIJDEN

De komende edities van Rondom de 
Toren stellen de sauwelaars en acts die 
meedoen met het sauwelweekend zich 
aan u voor! Het sauwelweekend vindt 
plaats in het weekend van 15, 16 en 17 
februari.  We beginnen met 2 sauwelaars, 
1 doorgewinterde én 1 die voor het eerst 
mee gaat doen: Christ en Ronald! 
Sauwelaar 1 stelt zich voor: 
Wie ben je en wat doe je in het 
dagelijks leven?
Ik ben Christ van den Diepstraten, met 
vervroegd pensioen en geniet van de nu 
ontstane vrijheid en mijn kleinkinderen.
Wat kunnen we van jou verwachten 
in het sauwelweekend? 
Dit jaar voor de 30e keer in de ton dus 
ik hoor gewoon bij het sauwelinterieur. 
Mijn typetjes zijn op een na allemaal 
verschillend geweest. Dat zorgt alleen 
maar voor meer inspiratie. Ik probeer 
altijd een soort droge humor te brengen 
met nogal wat woordspelingen erin. 

Het is toch leuk als mensen om jouw 
humor kunnen lachen en dat probeer 
ik dan door middel van met een stalen 
gezicht in de ton te gaan staan. Dit jaar 
kom ik als Nolleke en heb vaak juuk aan 
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mun ….? Dit jaar weer een flink aantal 
Traaise onderwerpen wat uiteraard voor 
iedereen herkenbaar is en dankbare 
onderwerpen zijn. 
Waarom trek jij volle zalen?
Als ik in de ton sta wordt er gelachen. Durf 
ik te zeggen ja, na 13 keer oppersauwelaar. 
Ik trek volle zalen ja. Sorry, kan ook wat 
minder natuurlijk. 
Waarom moet iedereen naar het 
sauwelweekend komen kijken & 
luisteren?
Ik zou zeggen, kom gerust eens kijken, 
want er is al genoeg ellende op deze 
wereld. Op een sauwelavond/middag heb 
je geen tijd om daaraan te denken, leuk 
toch? Dus kom eens kijken. Daarna nog 
even naborrelen en je kan er in het dorp 
weer over meepraten.  
Alaaf en tot ziens vanuit de ton.
Sauwelaar 2 stelt zich voor: 
Wie ben je en wat doe je in het 
dagelijks leven?
Hallo, ik ben Ronald Lievens.  Velen van 
u kennen mij wel van het bedrijf met die 
paardjes, Pensionstal ZeggeZicht, aan de 
rand van ons mooie Traaie. In het dage-
lijks leven ben ik hier de eigenaar, paar-
den buitenzetter, tractorchauffeur, lasser, 
administrateur, paardenstal opstrooier, 
onderhoudsmonteur, hoofd personeels-
zaken, plantenvoedingsdeskundige, voor-
man, paardenvoerder, hovenier, directeur, 
agrariër, bankwerker, opzichter, boek-
houder, loodgieter, poepruimer, instruc-
teur, veger, aardbolstoffeerder, hippische 
ondernemer, kantinepersoneel, onder-
houds-monteur, paarden binnenzetter, en 
doe ik nog wat andere dingen om het be-
drijf draaiende te houden, oftewel: ik ben 
eigenlijk gewoon een boer dus.
Wat kunnen we van jou verwachten 
in het sauwelweekend?
Het gaat voor mij het 1e jaar zijn dat ik 
mee doe met het sauwelen, en ben, nu 
ik dit stukje schrijf, nog volop aan het 
verzinnen hoe of wat mijn typetje en 
sauwel precies gaat worden. Mijn typetje 
zal in ieder geval iets zijn wat dicht bij 

mezelf staat in de 
trend van cowboy 
ofzo.
Mijn motivatie om 
mee te doen is dat 
we allemaal willen 
dat carnaval in zijn 
hoedanigheid zoals 
het nu gevierd 

wordt kan blijven bestaan, het is dus zaak 
dat iedereen denkt in wat hij/zij WEL kan 
betekenen in plaats van wat hij/zij niet kan 
betekenen voor het carnaval (heb ik geen 
tijd voor, is een veelgebruikt excuus). 
Tot zover het enige serieuze dingetje wat 

u van mij gaat horen.
Wat JIJ kunt doen voor het sauwelen! 
Dat is dus een kaartje kopen en komen 
kijken en luisteren naar ons in de ton 
tijdens het sauwelweekend. U mag alle 
drie de dagen komen maar in principe is 
1 dag prima hoor, u hoeft niet 3 dagen 
te komen (dit mag natuurlijk wel). Het 
zou toch wel heel mooi zijn als we het 
sauwelweekend weer eens uitverkocht 
kunnen krijgen.
Waarom trek jij volle zalen?
Om nog antwoord te geven op deze vraag 
die Prins Pierre II me stelde;  waarom 
trek jij volle zalen???  Nou, ik denk, dat 
als ik dat zou doen, dan zou er hierboven 
nog wel iets anders tussen mijn dagelijkse 
werkzaamheden staan. 
Groeten en Alaaf, Ronald Lievens

CARNAVAL 2018-2019; 
GE BEN OM IN TE LIJSTE!
T.C.V. De Schraansers

Nu de kerstbomen zijn 
opgeruimd en 2019 al 
weer ruim 2 weken oud 
is, wordt het tijd om na 
te denken én in actie te 
komen voor carnaval! 
Want ja, over 6 weken begint carnaval! 
We vieren carnaval in het weekend van 1 
maart! En omdat februari maar 28 dagen 
heeft, is dat sneller dan je denkt!
Optocht
De optocht, met de oude vertrouwde 
route, gaat zondag 3 maart door de 
straten van Traaie. Er zijn her en der al 
bouwers gespot, ideeën geboren en 
tot uitvoering gebracht! We hopen op 
vertrouwde optochtdeelnemers, maar 
zeker ook op nieuwe deelnemers. Doe 
gewoon een keer mee en wie weet wordt 
ook jij met het optocht-virus besmet. 
Inschrijven voor de optocht is overigens 
op zaterdagmiddag 9 februari in de 
Bar bij Ed!
Sauwelen
In het weekend van 15,16 en 17 
februari gaan we sauwelen! We hebben 
voldoende deelnemers die volop bezig 
zijn om een ‘goeie sauwel’ in elkaar te 
zetten, we hebben sowieso muziek van 
het V-Team én een act! Kaarten zijn te 
verkrijgen bij Drogisterij Relinde Fijnaut. 
Wie de sauwelaars zijn is te lezen in deze 
én de komende Rondom de Torens, want 
zij stellen zich hier aan u voor. 
Komende activiteiten; noteer ze in 
de agenda’s:
18 januari gaat onze jeugdraad naar het 
Jeugdgeburenbal! Alle jeugdraden uit de 
regio Breda komen daar bij elkaar voor 
een gezellige feestavond.

19 januari gaan de Schraansers feesten 
in Den Hout; de Kluiveduikers bestaan 55 
jaar en wij gaan ze feliciteren. 
20 januari zijn we uitgenodigd om te 
figureren en te bonviveren in de clip van 
het  V-team.
9 februari brengen we de carnavalskrant 
rond. Zorg dat u thuis bent, de krant is 
gratis maar een donatie voor het Traais 
carnaval stellen we zeker op prijs! 
’s Middags is het inschrijven voor de grote 
optocht. Inschrijven kinderoptocht is via 
het formulier in de carnavalskrant.
10 februari is de kinderbingo in de 
Gouden Leeuw. Vorig jaar was de zaal 
net groot genoeg om iedereen binnen te 
laten; dus zorg dat je op tijd bent! Altijd 
prijs Kinderbingo, zaal open 13.30 uur; we 
starten om 14.00 uur!
Het weekend van 15 februari is het 
dus sauwelen. Op vrijdag 22 februari 
het gemeentelijk verbroederingsfeest, 
zaterdag 23 februari vieren we 33 
jaar jeugdraad o.a. met zanger Kafke (mis 
dat niet) en vanaf 1 maart…. ja….. dan 
begint carnaval pas echt! 

GEEF OM JE HERSENEN

De Hersenstichting probeert alle mensen 
met een hersenaandoening een stem te 
geven. Daarmee hopen we dat zij meer 
herkenning en erkenning krijgen voor de 
problemen waar zij tegenaan lopen.
1 op de 4 Nederlanders heeft een 
hersenaandoening. Deze aandoeningen 
hebben een enorme impact op de 
patiënt zelf én de omgeving. Ook al is de 
aandoening niet altijd zichtbaar, iedereen 
kent dus wel een iemand die hieraan lijdt. 
Een hersenaandoening zet je leven op z’n 
kop. Lopen, praten en denken,  alles wat zo 
vanzelfsprekend lijkt, kan zomaar voorbij 
zijn. Zowel lichamelijk als geestelijk 
kunnen grote problemen ontstaan. Ook 
voor de betrokkenen verandert het leven 
vaak ingrijpend. 
Met uw bijdrage kunnen we beter begrijpen 
hoe de hersenen werken.  Alleen dan 
kunnen we de hersenen gezond houden, 
hersenaandoeningen genezen en de 
patiëntenzorg verbeteren.
Om dit te bereiken laten we onderzoek 
doen, geven we voorlichting en voeren 
we vernieuwende projecten uit.  
Helpt u mee? Daar hebben mensen met 
een hersenaandoening baat bij - nu en 

OPROEPEN
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in de toekomst. Er wordt gecollecteerd om geld in te zamelen 
voor onderzoek, voorlichting en preventie.  De collecteweek 
wordt gehouden van 28 januari t/m 2 februari. Mocht u een 
uurtje van uw tijd beschikbaar willen stellen, graag!
Anne Tonino en Tiny van den Broek (06-17340841)

JUST BEAUTY BY ANNE GEEFT 
VERWENMOMENTEN  AAN  VROUWEN 
MET KANKER 
Onderdeel van landelijke actie ‘Geef een glimlach 
cadeau’ van stichting Look Good Feel Better 

‘Goede verzorging van jezelf maakt dat je je beter voelt.’
Dit geldt zeker ook als je ziek bent. Daarom organiseert 
stichting Look Good Feel Better samen met ruim 400 
schoonheidsspecialisten in februari opnieuw de landelijke actie 
‘Geef een glimlach cadeau’.  Vanaf Wereldkankerdag, 4 februari, 
geven schoonheidsspecialisten door het hele land gratis 
verwenmomenten aan vrouwen met kanker. Deze actie duurt 
de hele maand februari. 
Boost voor je zelfvertrouwen
“Uiterlijke verzorging  bij kanker is veel belangrijker dan de 
meeste mensen denken.” Jasja Sikking vertelt over haar ervaring 
met het verwenmoment. “Toen ik borstkanker had, ging ik door 

een intensieve periode met be-
handelingen.  Tegelijkertijd wil-
de je het normale gezinsleven 
zoveel mogelijk laten doorlo-
pen. Dat kost best veel energie. 

Het verwenmoment was echt een moment voor mijzelf. Even 
niet ziek zijn,  maar gewoon genieten en ontspannen.  Het gaf 
mij een boost in mijn zelfvertrouwen en dat gun ik iedereen.”
Geef een glimlach  
Anne-Marie Lips-Mater van Just Beauty by Anne doet graag 
mee met de actie van Look Good Feel Better: “Vrouwen met 
kanker verliezen vaak hun zelfvertrouwen door de uiterlijke 
veranderingen als gevolg van de behandelingen. Het mooie 
van dit verwenmoment is dat je tijdens de behandeling het 
zelfvertrouwen ziet groeien. Soms zijn een paar tips al genoeg 
om ze weer te laten stralen. Dat is precies waarom ik graag 
meedoe met ‘Geef een glimlach cadeau’.” 
Just Beauty by Anne geeft 5 verwenmomenten cadeau
In de maand februari geeft Just Beauty by Anne 5 vrouwen met 
kanker een gratis verwenmoment. Aanmelden voor deze actie 
kan eenvoudig via de actiewebsite www.geefeenglimlachcadeau.
nl.  Ken jij iemand met kanker? Attendeer haar dan op deze actie 
en geef haar een glimlach cadeau! 
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Over ‘Geef een glimlach cadeau’
De campagne ‘Geef een glimlach cadeau’ 
wordt dit jaar voor de vierde keer 
georganiseerd door Stichting Look Good 
Feel Better. Deze stichting zet zich in om 
mensen met kanker te ondersteunen 
bij hun uiterlijke verzorging. Dit doen 
ze onder andere door het geven van 
workshops in ziekenhuizen en persoonlijk 
advies en behandelingen door heel 
Nederland.

WAAR MOET IK HET 
ZOEKEN? 
WAAR MOET IK HET 
AANLEVEREN?

Om op de hoogte  te blijven van activiteiten 
in  Terheijden (of in Drimmelen) heb je nogal 
wat mogelijkheden.  Volgens mij  TE  VEEL.
Is het mogelijk dat KijkopDrimmelen.nl 
en WijzijnDrimmelen.nl en Drimmelen.
nieuws.nl en Drimmelen.nl en Terheijden.
com gaan proberen tot één website te 
komen waar alles staat en iedereen alles 
kan vinden? Er moet mankracht, kennis 
en kunde genoeg zijn om dit te realise-
ren. Ook voor organisaties wordt het dan 

doenlijk om de ko-
pij aan te leveren, 
want naast deze 
internetsites heb-
ben we ook nog 
Rondom de Toren, 
Het Carillon en  de 
kabelkrant. Ik ben 
bang dat ik met 
mijn opsommingen 

niet volledig ben, maar dit is inherent aan 
het probleem…
Fer Rompa

HOE MARIA HET  VELD 
RUIMDE  VOOR  ANTONIUS 
ABT ALS PATRONES  VAN 
DE PAROCHIE TERHEIJDEN

In de 15e eeuw kende het gebied waar 
nu het dorp Terheijden ligt, twee kapellen. 
Een behoorlijk grote Mariakapel op de 
plaats van de huidige kerk, gesticht in 
1400. Deze was in gebruik als bijkerk en 
met instemming van de hoofdkerk, - de 
Mariakerk, nu de Grote Kerk - te Breda 
mochten hierin vieringen gehouden 
worden. Aan het eind van wat nu de 
Hoofdstraat is, lag een kleinere kapel en 
die was toegewijd aan de H. Antonius Abt. 

De H. Antonius Abt werd aangeroepen 
tegen de veepest.  
De verering van de H. Antonius Abt 
nam steeds grotere vormen aan en is 
geleidelijk aan verschoven naar de grotere 
Mariakapel, mede door de strubbelingen 
in de 80-jarige oorlog, waardoor de 
eigenlijke H. Antonius Abt-kapel verloren 
is gegaan.
In 1619, nu 400 jaar geleden, kwam de 
deken op visitatie (inspectie) en die ging 
ervan uit dat de grote kapel van Terheijden 
de H. Antonius Abt als patroon had, een 
vergissing die nooit meer gecorrigeerd is. 
De goede man heeft zich waarschijnlijk 
laten misleiden door de in de kerk 
aanwezige beelden van de H. Antonius 
Abt en een altaar dat aan deze heilige was 
gewijd.

De oorspronkelijke Mariakapel werd 
uiteindelijk uitgebouwd tot de kerk die 
er nu staat, een kerk met de H. Antonius 
Abt als patroon, zoals de H. Antonius Abt 
ook als patroon van het dorp en vroegere 
gemeente Terheijden geldt. Ook het 
herenkoor en het kloveniersgilde hebben 
de H. Antonius Abt als patroon.          
Herinrichting H. Antonius Abtkerk 
Terheijden voltooid
Op zondag 8 september 2018 werd de 
wand in de H. Antonius Abtkerk door 
burgemeester Gert de Kok van onze 
gemeente Drimmelen officieel geopend. 
Door plaatsing van de wand kwam er een 
ruimte voor sociaal-culturele activiteiten, 
“De Abt”, en een sacrale ruimte,  zeg maar 
een kleinere kerk. De kleinere kerk is op 
15 december 2018 in gebruik genomen.
Twee altaren terug van weggeweest
In de nu weer kleinere kerk hebben 
zowel Maria als Antonius Abt hun plaats 
gekregen. In het noordertransept is 
er weer een Maria-altaar en in het 
zuidertransept is er een Antonius-altaar.

Een altaar dat van belang is voor ons 
Kloveniersgilde en waar een moderne 
beeltenis van de H. Antonius Abt op staat. 
Twee altaren terug van weggeweest, want 
die waren bij de modernisering van de 
kerk in 1958 uit de kerk verdwenen. Aan 
de ene kant van het hoogaltaar staat een 
beeld van Maria en aan de andere kant 
een beeld van Antonius Abt. 
De koperen kandelaars bij het hoogaltaar 
worden voortaan ook gebruikt 
bij uitvaarten. Er is ook een ander 
ceremonie-altaar geplaatst, het altaar 
waaraan de vieringen plaatsvinden. Dit 
altaar is afkomstig uit de gesloten kapel 
van de zusters Alles voor Allen uit Breda.         
Sobere inrichting van de ruimte
Wat de inrichting betreft, hebben we 
gekozen voor een sobere inrichting van 
de ruimte, hierdoor komt alles beter tot 
zijn recht en is er meer rust in het gebouw. 
De kruisweg heeft in de kleinere kerk een 
prominentere plaats gekregen. De nieuwe 
ingang aan de kant van het notariskantoor 
wordt een gebruiksvriendelijke ingang. 
Dit in samenwerking met de gemeente 
Drimmelen. Mensen die gebruik maken 
van rollators en rolstoelen dienen 
voorlopig nog gebruik te maken van de 
ingang via de sacristie aan de Markstraat.

Onze Werkgroep Onderhoud Kerk 
(WOK-groep) heeft er voor gezorgd dat 
in het portaal van deze nieuwe ingang 
de mogelijkheid blijft bestaan om voor 

VAN  ALLES  WAT

LEZERS IN DE PEN...
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de beeltenis van Maria een kaarsje aan te steken en door de 
tochtsluis is het mogelijk om in de kerk te kijken en daar wordt 
al veel gebruik van gemaakt. 
Officiële in gebruik name van H.  Antonius  Abtkerk 
Een speciale uitnodiging:
Zondag 20 januari 2019 zal de verkleinde H. Antonius 
Abtkerk van Terheijden officieel in gebruik genomen worden 
met een plechtige viering waarin Mgr.  Jan Liesen samen met het 
pastoraal team zal voorgaan.  Aanvang: 9.30 uur.
Na een lange periode waarin veel is gewikt en gewogen, waarin 
door vrijwilligers een enorme hoop werk is verzet, waarin 
we ook overlast te verduren hadden,  waarin we gastvrijheid 
genoten in ’t Witte Kerkje, kunnen we nu onze verkleinde kerk 
officieel weer in gebruik nemen.
Wij willen u uitnodigen voor deze bijzondere viering in de 
geschiedenis van ons eeuwenoud kerkgebouw.  Een viering 
waarin ook een rol is weggelegd voor ons Kloveniersgilde en 
de zang zal verzorgd worden door Dameskoor Terheijden, 
Gummaruskoor Wagenberg en 
Herenkoor Sint-Antonius Abt 
Terheijden.
Deze viering is ook de zondag 
waarop we het patroonsfeest 
van onze kerk, parochie en 
dorp vieren. 
We beschikken weer over een 
mooie ruimte waarin we ons 
geloof kunnen vieren, waar 
we samen kunnen komen bij 
kantelpunten in ons leven
Na de viering is er gelegenheid 
tot ontmoeting in “De Abt”, er 
is koffie/thee en wat lekkers, 
maar dit is ook een ontmoeting 
met een officieel moment.
Parochiebestuur Pastoraal 
team  Vijf Heiligen Parochie

GELDAUTOMAAT DORPSPLEIN  VERDWIJNT

Per 1 februari 2019 verdwijnt de geldautomaat van Rabobank 
Amerstreek in het oude Rabobankpand in Terheijden. Het 
gebouw aan het Dorpsplein 2 krijgt een nieuwe bestemming 
waardoor de positie van de automaat niet meer logisch is. 
Voor het opnemen van contant geld kunt u terecht bij de 
geldautomaat van ABN-AMRO aan de Polderstraat in  Terheijden. 
Dit is op 350 m afstand van de huidige Rabobankautomaat. Deze 
automaat is 24 uur per dag bereikbaar. Houd er rekening mee dat 
andere banken, waaronder ABN-AMRO, andere opnamelimie-
ten hanteren dan de Rabobank. Voor meer informatie, kijk op 
Rabobank.nl/amerstreek

OMROEP DRIMMELEN  
“Altijd in de buurt”

Omroep Drimmelen zendt beelden uit 
van:
42 Actueel
Korte nieuwsflitsen van lopende actualiteiten van en voor 
Drimmelen en omgeving waarbij actuele onderwerpen in 
de schijnwerpers gezet worden. Hebt u een nieuwswaardige 
mededeling zonder commerciële doeleinden? Mail het ons naar 
publicatie@omroepdrimmelen.nl. 
Nieuwjaarsduik

Dit jaar was in onze gemeente de enige Nieuwjaarsduik in 
Terheijden. Deze werd weer georganiseerd door ijsclub ’t 
Houterom. Ongeveer 300 deelnemers namen een duik in het 
water van de ijsbaan in Terheijden. De temperatuur van het 
water viel erg mee en veel deelnemers bereikten dan ook het 
doel.... de mast aanraken in het midden van de ijsbaan. Na de 
zwemtocht was er tijd voor een broodje knakworst, aangeboden 
door een lokale sponsor. Natuurlijk was Omroep Drimmelen 
van de partij. 

Gemeente Actueel
Iedere maand komt een gast van het college van burgemeester 
en wethouders naar onze studio om een toelichting te geven 
op onderwerpen die van belang zijn voor onze gemeente. Ook 
schuift de communicatieadviseur van de gemeente, Anneke van 
Omme, aan om ons te informeren over actuele zaken die in 
onze gemeente spelen.
De May Kwist
Aan het begin van dit nieuwe jaar kijken we nog even terug 
naar een bijzonder evenement in Made, oftewel De May. In 2018 
vond namelijk de eerste editie plaats van ‘De May Kwist’. Zo’n 
1500 Mayeners deden daar fanatiek aan mee, want het was een 
hele klus: 123 pagina’s aan vragen en opdrachten. Ga er maar 
aan staan. Dat deden de teams en het plezier spatte er van af. 

Aanleiding om een quiz te maken was het 40-jarig bestaan van 
de Amerhal en de 20-jarige Heemkundekring. Op zaterdag 12 
januari is de winnaar van De May Kwist bekendgemaakt en 
werden in de Amerhal de jubilea gevierd van de Amerhal en 
Heemkundekring Made & Drimmelen.
Mee met de huisvuilophaaldienst
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Voor dag en dauw staan de chauffeurs en beladers van de 
huisvuilophaaldienst in onze regio al paraat om ons huisvuil op 
te halen. Je staat er niet vaak bij stil, maar zou het niet een ramp 
zijn als het niet werd opgehaald? Alle reden voor onze crew 
om ook eens vroeg op pad te gaan. We mochten mee om te 
zien hoe dit in de praktijk in zijn werk gaat en mochten al onze 
vragen op medewerkers afvuren. Het is een mooi kijkje achter 
de schermen geworden.

VRIJWILLIGERS ACADEMIE DRIMMELEN

Ook in 2019 biedt de Vrijwilligers Acade-
mie Drimmelen volop gratis workshops 
en cursussen aan voor (toekomstige) vrij-
willigers om het vrijwilligerswerk leuker, 

makkelijker en aantrekkelijker te maken. 
Kijkt u eens naar het aanbod van de eerste drie maanden, wel-
licht zit er een leuke cursus bij.
Verbindende communicatie
Wil je leren helder en verbindend te communiceren? Kom dan 
naar de cursus ‘Verbindende Communicatie’. Leer communiceren 
vanuit je hart in plaats vanuit het hoofd, zoals we zo vaak doen. 
Verbindend oftewel geweldloos communiceren zorgt voor 
meer duidelijkheid, respect en empathie voor zowel jezelf als de 
ander en voor minder stress, frustratie en onmacht. Een cursus 
van vier dagdelen, gegeven door een deskundige docente. 
Netwerkcoach
Een goed sociaal netwerk, wie wil dat niet? Gezellig onder de 
mensen zijn, het gevoel te hebben “erbij” te horen. Toch heeft 
niet iedereen zo’n sociaal netwerk, bijvoorbeeld vanwege een 
ziekte of beperking, ouderdom of eenzaamheid. Heeft u altijd 
al graag deze mensen willen helpen hun netwerk te versterken? 
Dan is de cursus Netwerkcoach wellicht iets voor u. Aan het 
einde van de cursus bent u opgeleid tot vrijwillige netwerkcoach 
en wordt u ook daadwerkelijk ingezet om mensen te begeleiden.
De kunst van het vragen stellen
Heb je ook wel eens het gevoel dat je tijdens een gesprek 
vastloopt en je afvraagt welke vraag je nu het beste kunt stellen? 
Dat je wilt weten wat iemand bedoelt met een opmerking? 
Of dat je na afloop van een gesprek nog niet helder hebt wat 
je eigenlijk wilde weten? Dan is de cursus “De kunst van het 
vragen stellen” erg interessant. De verschillenden facetten van 
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het vragen stellen komen uitgebreid aan bod.
Heb je interesse in één of meerdere cursussen? Meer informatie 
is te vinden op de website www.vadrimmelen.

NIEUWS UIT HET OVERLEG
Van het WMO-Platform Drimmelen

Het WMO-Platform Drimme-
len adviseert het college van 
burgemeester en wethouders 
over het beleid rond de Wet 
Maatschappelijke Ondersteuning (WMO).
Het WMO-Platform Drimmelen komt iedere tweede woensdag 
van de maand in een openbare vergadering bijeen. 
WMO-zaken:
WMO Abonnementstarief
De eigen bijdrage in het kader van de WMO is vastgesteld op 
€17,50 per 4 weken. De gemeente heeft echter de vrijheid deze 
maximale eigen bijdrage naar beneden aan te passen. Daarom 
heeft de gemeenteraad gevraagd om te onderzoeken of er 
mogelijkheden zijn om mensen die er financieel op achteruitgaan 
te compenseren. Opvallend vond het Platform dat slechts 
weinig mensen die daarvoor in aanmerking komen (inkomen 
beneden 120% van het sociaal minimum) gebruik maken van de 
collectieve ziektekostenverzekering van de gemeente. 
Huishoudelijke Hulp
De komende veranderingen in de huishoudelijke hulp hebben 
weinig vragen opgeroepen. De meeste mensen hebben dezelfde 
hulp kunnen behouden. Stichting Welzijn & Ondersteuning 
(SWO) heeft nu een apart onderdeel nl. “SWO Thuis” (via 
huishoudelijkehulpdrimmelen.nl).
PvdA-enquête WMO-cliënten
Het Platform heeft erop aangedrongen de signalen uit deze 
enquête serieus te nemen. Er komt een bijeenkomst van 
casemanagers van de gemeente en vertegenwoordigers van 
MEE, SWO, cliëntondersteuners en ouderenadviseurs. Daar 
wordt bekeken of er uit de enquête mogelijk conclusies te 
trekken zijn die tot verbetering van de aanpak kunnen leiden. 
Besluit en Verordening WMO
Het Besluit WMO, de financiële regels 
rondom de WMO, wordt jaarlijks 
aangepast. Daarin komt ook de voor 
iedereen gelijke eigen bijdrage voor 
WMO-voorzieningen (het zogenaamde 
abonnementstarief). Bij de aanpassing van de WMO-Verordening 
zijn er geen grote veranderingen te verwachten. De meeste 
richtlijnen blijven hetzelfde.
Vragen of opmerkingen over deze informatie? Reageren kan 
naar het  WMO-Platform Drimmelen per brief p/a Middelmeede 
5, 4921 BZ Made of per email: info@wmoplatformdrimmelen.nl  
Website:  www.wmoplatformdrimmelen.nl   

SAMENHANG EN DRAAGVLAK 
ONTBREKEN!       
Grootschalige zonneparken op landbouwgrond in 
gemeente Drimmelen         

De commotie rondom het voornemen van de gemeente 
Drimmelen om grootschalige zonneparken op landbouwgrond 
aan te willen leggen, is vast niemand ontgaan. De gemeente 
probeert ons te overtuigen van nut en noodzaak. Het streven 
om in 2040 energieneutraal te zijn,  vraagt om een grootscheepse 
energietransitie. Tegenstanders hebben zich verenigd en zeggen 
luidkeels ‘NEE’. Maar is dat een ‘nee’ tegen het doel dat de 

 
50, 60 of zelfs 65 jaar getrouwd? Serenade? 

Harmonie Terheijden   06-51996129  
info@harmonieterheijden.nl 
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gemeente voor ogen heeft of de weg 
daarnaartoe?                        
‘Nee’ klinkt het hardst in Hooge 
Zwaluwe, Lage Zwaluwe en Wagenberg. 
Niet verwonderlijk natuurlijk want dit 
zijn de kerndorpen die dat zonnepark 
‘in hun achtertuin’ krijgen, zoals ze het 
zelf verwoorden. In buurdorp Terheijden 
speelt de discussie heel wat minder, 
terwijl hier enkele jaren geleden ook een 
forse uitdaging op tafel is gelegd. ‘Wij gaan 
onze eigen, duurzame energie opwekken 
en maken Terheijden als eerste dorp in 
Brabant energieneutraal!’ Grootspraak? 
Geenszins! Initiatiefnemer TEC (Traais 
Energie Collectief) is namelijk van het 
type ‘Geen woorden maar daden’. Dus 
zijn de handen reeds voortvarend uit de 
mouwen gestoken en heeft zij de lokale 
bevolking daarin meegekregen.                               
Energiek gesprek            
De discussie omtrent de grootschalige 
zonneparken elders in de gemeente wordt 
uiteraard met interesse gevolgd. Het plan 
en de daarbij horende argumenten van de 
voorstanders zijn bekend. Nieuwsgierig 
geworden naar het ‘nee’ dat steeds 
luider klinkt, nodigde zij woensdagavond 
12 december verschillende partijen uit 
voor een rondetafelgesprek. Locatie: het 
Witte Kerkje, Terheijden. Deelnemers: 
Piet Hermus – ZLTO Drimmelen, Ad 
Buijs – CAB, Sjaak van Schie – CDA, Gijs 
Broeders – Gemeentebelangen, Pim de 
Ridder – (mede-)initiatiefnemer TEC, 
Daphne Smolderen – bestuurslid TEC
Het werd een energiek gesprek over nut 
en noodzaak, de kracht van samenhang, 
het belang van draagkracht en de 
roep om duidelijke communicatie. Een 
scherpe toon werd niet geschuwd maar 
argumenten wonnen het uiteindelijk wel 
van onderbuikgevoelens.  
Los zand 
Het is Piet Hermus die in niet mis te 
verstane woorden het spits afbijt. “Er is 
iets overhoop gegooid en dat is meer 
dan uitsluitend een ‘zonneweidenvisie’. 
Want natuurlijk moet er wat gebeuren. Ik 
durf wel te stellen dat zelfs de grootste 
tegenstanders het daarmee eens zijn.” 
Een instemmend geknik maakt duidelijk 
dat deze opmerking gedeeld wordt. “Maar 
die oplossing moet wel ‘samen’ gevonden 
worden. Bovendien is er sprake van los 
zand. Ik mis de samenhang. Het is niet 
goed doordacht, een integraal plan is het 
al helemaal niet en de revenuen blijven 
ook nog eens niet in de gemeente. Op 
een achternamiddag in september is dit er 
doorheen gefietst. Dat noem ik incapabel 
beleid. Laat ik daar nog aan toevoegen dat 
ik de boeren die overstag zouden gaan en 
hun landbouwgrond afstaan niets kwalijk 

neem hoor.  Velen zijn aan het eind van 
hun Latijn met het huidige verdienmodel. 
Als opvolging dan ook nog eens niet 
gegarandeerd is, snap ik die keuze maar 
al te goed. Vooral ook omdat de lobby 
van sommige ‘zonneweidecowboys’ 
nogal fors is. Dat is een persoonlijke 
keuze. De gemeente dient echter een 
maatschappelijk doel!”                                    
Perfecte blauwdruk           
“En daar mag zij niet te lichtzinnig mee 
omspringen,” vindt ook Sjaak van Schie. 
“Wat dat betreft komt de visie ‘Panorama 
Nederland’ van onze Rijksbouwmeester 
precies op het goede moment. Deze zou 
een perfecte blauwdruk kunnen zijn voor 
onze gemeente. Die zo noodzakelijke 
samenhang voert daarin namelijk de 
boventoon.  Ja, ook hierin wordt gesproken 
over zonnepanelen op landbouwgrond, 
maar… pas als alle andere opties – 
denk aan zonnepanelen op daken en op 
bepaalde stukken infrastructuur waar 
bijvoorbeeld al windmolens of zo staan 
– op levensvatbaarheid onderzocht zijn.”           

Dynamiek en verbinding     
“Laat het nu juist het draagvlak zijn, dat 
ontbreekt,” vervolgt Ad Buijs bevlogen. 
“Wat dat betreft is TEC hét voorbeeld 
van hoe het wel kan en moet. Rustig, 
weldoordacht, de burger meenemen in 
het hele traject en hem voortdurend 
op de hoogte houden van alle te nemen 
stappen. Doe je dat niet, dan krijg je 
terecht opstand.” Een mening die ook 
Gijs Broeders is toegedaan.  “TEC is op de 
juiste manier te werk gegaan.  En dat werpt 
zijn vruchten af.” “Wij zijn inderdaad niet 
over die spreekwoordelijke één nacht ijs 
gegaan,” bevestigt Pim de Ridder. “Het is 
belangrijk ruim de tijd te nemen, zorgen 
dat je de materie kent en vooral de 
burgers er van begin af aan bij betrekken. 
‘Grote stappen, snel thuis’ heeft vaak een 
averechts effect.  Wij zijn met alle partijen 
in gesprek gegaan. Dat heeft geleid tot 
een plan waar het dorp achterstaat.” 
“Sterker nog: het heeft dynamiek en 
verbinding in ons dorp gebracht,” aldus 
Daphne Smolderen.  
Alternatieven  
“Je hoort dan ook geen wanklank over 
dit initiatief,” laat Gijs Broeders weten. 
“De bereidheid is er dus wel degelijk om 

mee te denken en doen. Want te vaak 
krijgen tegenstanders van de huidige 
plannen voor de voeten geworpen dat 
zij enkel hun onderbuik laten spreken, 
dat onbekend nu eenmaal onbemind 
maakt en dat zij het credo ‘Not in my 
backyard!’ aanhangen.” “Dat is inderdaad 
onterecht,” beaamt ook Ad Buijs. “Het is 
het gebrek aan communicatie. De burger 
wordt gewoon niet serieus genomen. 
Dit is het plan en dat moet uitgevoerd 
worden. Het lijkt wel of men blind en 
doof is voor andere opties. Die worden 
niet eens onderzocht terwijl ze er wel 
degelijk zijn. In Made speelt rondom de 
A59 al sinds jaar en dag geluidsoverlast. 
Wij hebben als CAB al eens voorgesteld 
om te kijken naar de mogelijkheden daar 
een windscherm te plaatsen in combinatie 
met zonnepanelen. Het is misschien maar 
een druppel op de gloeiende plaat maar 
je laat als Raad wel zien dat je openstaat 
voor alternatieven.” “En laten we vooral 
ook als regio West-Brabant de handen 
ineen slaan,” vult Sjaak van Schie hem 
aan. “De hoeveelheid bedrijventerreinen 
met daarop enorme distributiehallen 
die we dan tot onze beschikking hebben; 
als we die eerst eens gaan voorzien van 
zonnepanelen.” 
Terug naar de tekentafel 
“Daarnaast moeten we ook vooral zelf 
het goede voorbeeld geven. Op ons 
eigen gemeentehuis liggen nog niet eens 
zonnepanelen en dat geldt voor heel 
veel overheidsgebouwen,” brengt Gijs 
Broeders terecht naar voren. “Behalve de 
drie grote aanvragers komen er nu steeds 
meer kleinere objecten die aangevraagd 
worden. Maar dat kan mijns inziens niet de 
bedoeling zijn.
Want goede landbouwgrond wordt 
daarmee opgeofferd en het mooie 
landelijke buitengebied gaat er als een 
lappendeken uitzien. Er ontbreekt op dit 
moment draagvlak, dus moet er gezocht 
worden naar andere oplossingen. Ze zijn 

innovatief genoeg.” Ad Buijs: “Terug naar 
de tekentafel zou de beste oplossing 
zijn maar dat zie ik niet gebeuren.  Met 
een pas op de plaats zouden wij ook al 
blij zijn.  Het beleid dat er nu ligt, past 
simpelweg niet in een blauwgroene 
gemeente. Laten we samen op zoek gaan 
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naar alternatieven en kiezen voor een traject waarin sociale 
participatie en draagvlak de belangrijkste pijlers worden. Het 
zonneplan en de aanpak van TEC kunnen daarin als voorbeeld 
dienen.” Eenstemmig geknik maakt duidelijk dat deze conclusie 
gedeeld wordt.  
Tekst:  Wiljan Broeders, fotografie: René Schotanus 

NATIONALE  VOORLEESDAGEN 2019 OP 
AVONTUUR MET KATER HARRY

Tijdens De Nationale Voorleesda-
gen ga je voor leuke activiteiten naar 
Theek 5 Made en Theek 5 Terheijden. 
Laat je kind genieten van een mooi 
verhaal of kindertheater. Voorlezen is een feest! Kies één of 
meer gratis activiteiten om samen met jouw kind(eren) te bele-
ven in de bibliotheek. 
Tijdens de voorleesdagen staat het Prentenboek van het Jaar 
2019 in de schijnwerpers, Een Huis Voor Harry van Leo Tim-
mers. Kater Harry gaat liever niet naar buiten, binnen is het 
veiliger.  Tot Vera hem vraagt om tikkertje te spelen. Dat wil hij 
wel.  Maar hij raakt haar kwijt. Hij weet niet meer waar hij is. 
Hoe vindt hij de weg terug?
Voorleespret
Luister naar het prentenboek van het jaar! (0-4 jaar) Dan weet 
jij meteen of Harry de weg terugvindt. 
Theek 5 Terheijden, vrijdag 25 januari, 15.30 uur tot 16.00 uur. 
Theek 5 Made, woensdag 30 januari, 10.30 uur tot 11.00 uur
Kindertheater
Muzikale knutselvoorstelling ‘Een huis voor Harry’ door kinder-
theater Bram van Beusekom (2-6 jaar). Op woensdag 23 janu-
ari van 10.15 uur tot 11.00 uur.  Wil je er ook bij zijn? Meld je 

Valentijnsdiner
Romantisch diner bestaande uit gerechtjes om te delen, 

hoofdgerecht en een romantisch nagerecht.

Verras uw geliefde met een liefdevol diner bij 
Restaurant Ripasso! Het diner kost € 45 per 
persoon. U kunt reserveren op elk gewenst 
tijdstip (vanaf 17.00 uur) via 076 - 593 1297. 
Graag vernemen we vooraf welke producten 
u niet mag eten of wellicht niet zo lekker vindt.

Moerdijkseweg 10 4844 PD Terheijden
www.restaurantripasso.nl 076 - 593 1297
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dan snel aan in de 
bibliotheek of via 
de website www.
theek5 .n l /voor-
leesdagen. Hier 
vind je ook alle ac-
tiviteiten bij onze 

andere Theek 5 vestigingen.

KERST/EINDJAARVIERING

Allereerst wenst 
het bestuur van 
de Vereniging van 
Senioren iedereen 
een gezond en 

gelukkig nieuwjaar.
We kijken nog even terug naar 2018 en wel 
naar 20 december toen bij het Eetpunt in 
De Cour het kerstdiner geserveerd werd 
door de dames Ria, Corry en Els. Daarbij 
werden ze bijgestaan door Carla van De Cour.
Het bleef niet alleen bij een mooie gedekte 
tafel met een subliem 3 gangen kerstdiner 
maar de 4 dames hebben ook nog een 
toneelstukje opgevoerd met leuke shorts 
aan en in hun handen deksels en pollepels. 
Dat was naast het lekkere eten ook nog 
eens lekker lachen.
Voor 2019 is er nog plaats voor enkele 
gasten die op donderdagmiddag willen 
genieten van een lekkere maaltijd.  U 
kunt zich hiervoor opgeven bij  Ria  van 
Fessem, tel. 076-8503344 of mob. 06-
51634591 of bij Corry Vermeulen tel. 
076-5931756 of mob. 06-12615518.

Verder was er op 21 december onze 
kerst- en eindjaarviering. Deze is helaas 
anders gegaan als verwacht want de 
hoofdrolspeelster is de dag ervoor in 
het ziekenhuis opgenomen waardoor 
het kerstverhaal wat opgevoerd zou 
worden op een ludieke moderne wijze 
niet door kon gaan. Dus we moesten 
onze 115 gasten teleurstellen maar het 
werd uiteraard door iedereen als ‘jammer 
maar helaas’ opgevat en het werd met 
kerstmuziek en babbelen onder het genot 
van een drankje best nog gezellig. Daarna 
was het tijd om te gaan genieten van het 
koude en warme buffet.
Om 19.00 uur gingen de deuren open 
naar de grote zaal waar de Sixtiesband 
een spetterende show gaf, vergezeld van 
2 zangeressen en ook niet te vergeten 
het Mades Meezingkoor. Om ca. 22.00 

uur was de show afgelopen en ging men 
voldaan huiswaarts.
We hopen dit jaar weer leuke middagen 
en uitstapjes te organiseren naast de 
reeds bestaande activiteiten.
Heeft u interesse om ook lid te worden 
van onze vereniging dan kunt u contact 
opnemen met onze contactpersoon 
Els van Geel, tel. 06 30529298 of het 
contactformulier invullen wat op onze 
website   www.vvsterheijden.nl staat.
Als laatste willen wij Carla en Rini Thijs 
heel hartelijk danken voor de goede zorg 
die wij in het afgelopen jaar mochten 
ontvangen en we hopen dat dit nog lang 
mag blijven.

OFFICIËLE  OPENING 
NIEUWE  STUDIO 
OMROEP DRIMMELEN

Na een hectische periode van afbreken, 
opbouwen, klussen en verhuizen kan 
Omroep Drimmelen nu eindelijk zeggen: 
“Onze nieuwe studio is klaar en daar zijn 
we trots op”. 
Omroep Drimmelen is verhuisd naar De 
Zonzeel in Hooge Zwaluwe, Poolsestraat 
13.  Wij nodigen alle inwoners en pers van 
de gemeente Drimmelen graag uit om op 
1 februari een kijkje te komen nemen 
in onze nieuwe studio tijdens de officiële 
opening.  Vanaf 15.30 uur is de ontvangst 
en om 16.00 uur zal de officiële opening 
plaatsvinden met aansluitend een  hapje 
en een drankje.
Wij hopen dat u in groten getale gebruik 
zult maken van deze uitnodiging.

LHB  WENST U EEN 
BELANGRIJK EN LEUK 2019
Het nieuwe jaar wordt belangrijk 
en leuk!

Er is al veel gebeurd
Ja…... er is al veel gebeurd in onze 
gemeente Drimmelen.
Vorig jaar verkiezingen en de vorming van 
de coalitie met veel nieuwe plannen. De 
Lijst Harry Bakker heeft met 7 raadsleden 
en 2 wethouders een goede positie om 
dingen te realiseren. Altijd terugkerend 
naar de basis: de mensen die in onze 
gemeente wonen, werken en hun vrije 
tijd doorbrengen! 
Onze nieuwe club van raadsleden is een 
mix van ervaren en nieuw,  ze hebben zich 
goed ontwikkeld en volop meegedaan 
in de besluitvorming. In alle kernen 

actief, laten ons zoveel mogelijk zien 
en ook is er spreekuur, elke donderdag 
om 11.00 uur in het gemeentehuis. 
Politiek is niet gemakkelijk, in de veelheid 
van beleid, plannen en aanpassingen is 
het lastig de beste keuzes te maken, 
kwestie van belangenafwegingen, wennen 
aan veranderende omstandigheden.  
Uw mening is en blijft belangrijk voor ons, 
dus laat u horen!

Gaat veel gebeuren
Ja…... er gaat veel gebeuren in onze 
gemeente Drimmelen.
Meer woningen, betere wegen en fiets- 
en voetpaden, dienstverlening en com-
municatie blijven belangrijk met o.a. het 
meldpunt, de geluks-tour komt er aan en 
… wat nog meer in 2019? 
Het centrum van Made wordt verder 
opgeknapt, in Lage Zwaluwe wordt de 
Vlashoek gebouwd en de haven verder 
ontwikkeld, in Terheijden springen de cen-
trumroute en  het E-veld met energiezui-
nige woningen naar voren.
In het buitengebied snelle glasvezel en in 
Hooge Zwaluwe komen nieuwe wonin-
gen in de Margrietstraat en overnach-
tingsmogelijkheden in het oude Raadhuis. 
Drimmelen krijgt een opgeknapte aan-
trekkelijke haven met toeristische acti-
viteiten en Wagenberg doet goed mee 
met woningbouw en publiekstrekkers 
Lego-paradijs Mini-Billund en Nederlands 
grootste platenwinkel Kay’s Odyssey.
Een zonneveld? Beleid is er en het college 
zal in al haar wijsheid besluiten nemen als 
er plannen zijn die aan alle voorwaarden 
(inclusief draagvlak!) voldoen. 
Doe mee!
Hopelijk wordt 2019 naast belangrijk 
ook een leuk jaar met vele goede 
ontwikkelingen. Doe actief mee, zoek 
contact met de Lijst HB. Samen maken 
we Drimmelen beter en aantrekkelijker 
om in te wonen, werken en te verblijven! 
Harry Bakker, namens de Lijst HB

NIEUWJAARSGROET

Zoals u weet heeft Gemeentebelangen 
in 2018 vele onderwerpen die onze in-

woners aangaan 
behartigd. Ook in 
het nieuwe jaar zul-
len wij uw belangen 

POLITIEK
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wederom behartigen. 
U bent te allen tijde 
van harte welkom 
op onze fractiever-
gaderingen. U kunt 
contact opnemen via 
onze website www.
gemeentebelangen-
drimmelen.nl en via  
onze Facebook site.

Wij wensen u een goed, gezellig en vooral gezond 2019!

CAB  TEGEN  VOORSTEL  AUTOVRIJ 
MAKEN DORPSPLEIN 
Combinatie Algemeen Belang vreest enorme 
parkeerdruk omgeving Dorpsplein

Tijdens de afgelopen raadsver-
gadering is door de politieke 
partijen van Lijst Harry Bakker 
(LHB), VVD en Groen Drim-
melen een gezamenlijk voorstel 
ingediend om het Dorpsplein in Terheijden geheel autovrij te 
maken en in te richten voor verblijfsrecreatie.
Met dit uitgangspunt is wat ons betreft niets mis, maar in dit 
gebied is de parkeerdruk nu al erg hoog. Er wordt geparkeerd 
door inwoners en bezoekers aan de winkels in de omgeving.
LHB, VVD en GroenDrimmelen vinden echter dat er genoeg 
mogelijkheden in de omgeving zijn om te parkeren. Maar waar? 
Dat geven ze niet aan! Erg kortzichtig wat de CAB betreft.  
Bij de plannen voor de centrumroute Terheijden is ook naar 
de invulling van het plein gekeken en is hierover met de 
omwonenden overleg gevoerd.  Voor de nieuwe inrichting is een 
2-tal voorstellen gepresenteerd waarbij de parkeerfunctie op het 
plein niet komt te vervallen maar beter wordt ingevuld, waarbij 
het plein ook voor andere doeleinden gebruiksvriendelijker 
wordt. Wethouder Stoop liet aan de hand van tekeningen 
in de vergadering zien dat er een prima voorstel ligt. Des te 
opmerkelijker is het dan ook dat het voorstel steun kreeg van 
de fractie van LHB en zij vallen daarmee hun eigen wethouder 
af.
In het voormalige pand van de Rabobank komt een restaurant. 
Een prima initiatief, maar de parkeerdruk zal volgens ons 
hierdoor juist toenemen. Bij vestiging van een horecagelegenheid 
in onze gemeente hebben initiatiefnemers de verplichting om 
zelf in de parkeervoorziening van hun klanten te voorzien. 
Andere horecaondernemers moeten dit ook en doen vaak flinke 
investeringen om aan deze verplichtingen te kunnen voldoen. 
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Het heeft er bij dit initiatief erg de schijn 
van dat er met 2 maten wordt gemeten 
en de omgeving de rekening krijgt 
gepresenteerd van extra parkeerdruk in 
het centrum van Terheijden.
CAB wil dat er eerst goed gekeken wordt 
naar de parkeerdruk in de directe omgeving 
en dat hierover met de omwonenden in 
overleg wordt gegaan. Uitgangspunt moet 
zijn dat de parkeerdruk in het centrum 
van Terheijden niet verder toeneemt.
Namens de CAB-fractie Ad Buijs.

KERKDIENSTEN  VAN 
DE PROTESTANTSE 
GEMEENTE  TERHEIJDEN-
WAGENBERG

Zondag 20 januari: Gezamenlijke en 
oecumenische viering in de Week van 
gebed voor de eenheid. 10.00 uur: dhr. 
C. Groeneveld en pastoraal werker 
drs. P. de Meijer. Diaconiecollecte: PKN 
Oecumene. Locatie: Protestantse Kerk in 
Lage Zwaluwe, Kerkstraat 49.
Zondag 27 januari: Oecumenische 
dienst in het Witte Kerkje. 10.00 uur: 
ds. E. Fockens en pastoraal werker mw. 
G. van der Korput. Diaconiecollecte: 
Vluchtelingenwerk plaatselijk.

VIJF HEILIGEN PAROCHIE
Geloofsgemeenschap H. Antonius 
Abt te Terheijden
e-mail:  terheijden@naardekerk.nl

Diensten door de week en in het 
weekend:
Zaterdag 12 jan. 19.00 uur: 
Eucharistieviering - met extra collecte 
voor Focus on Education. Voorganger 
pastoor P. Schellens - Cantor H. Vergouwen.
Maandag 14 jan. 10.30 uur: Woord- 
en Communieviering in Verzorgingshuis 
Antonius Abt. Voorganger Mevr. G. v.d. 
Korput.
Zaterdag 19 januari: GEEN  VIERING.
Zondag 20 jan.  9.30 uur: Parochiële 

eucharistieviering. Opening nieuw kerk-
gedeelte en naamsdag van patroonheilige 
Antonius Abt. Voorgangers: Mgr. J. Liesen 
en pastoraal team m.m.v. Kloveniersgilde 
H. Antonius Abt, Dames- Herenkoor en 
Gummaruskoor.
Maandag 21 jan. 9.00 uur: Eucharistie 
viering t.g.v. teerdag Kloveniersgilde H. 
Antonius Abt.
Maandag 21 jan. 10.30 uur: Woord- 
en Communieviering in Verzorgingshuis 
Antonius Abt. Voorganger Dhr. K. 
Karremans.
Zaterdag 26 januari: GEEN  VIERING.
Zondag 27 jan. 10.00 uur: Oecume-
nische viering in het Witte Kerkje. 
Voorgangers: Dominee B. Fockens en past. 
werkster G. v.d. Korput. Koor: Anthony 
Singers.
Maandag 28 jan. 10.30 uur: Woord- 
en Communieviering in Verzorgingshuis 
Antonius Abt. Voorganger: Mevr. G. v.d. 
Korput.
Openingstijden parochiekantoor:
Het parochiekantoor in de Markstraat 
nr. 2  is alleen geopend op dinsdag- en 
vrijdagochtend van 9.30 tot 12.00 uur, tel. 
5931216. U kunt dan afspraken maken 
voor doopsel, huwelijk, jubileum, een 
gesprek, opgeven van gebedsintenties, 
afhalen doopbewijzen enz. In dringende 
situaties en bij overlijden kunt u contact 
opnemen met telefoonnummer 06-
51490011.
Wilt u lid zijn/worden van onze 
parochie of zijn er wijzigingen in uw 
gezinssamenstelling?
Door de wet op de bescherming van de 
privacy mogen de gemeentes niet meer 
doorgeven wie er komt wonen binnen 
onze parochie. Bent u nieuw, of verhuist 
u binnen het dorp of gaat binnen uw 
gezin iemand zelfstandig wonen laat het 
dan a.u.b. weten aan het Parochiekantoor, 
Markstraat 2, 4844 CR  Terheijden tel. 
076 5931216. Bij voorbaat dank.
ACTIE  KERKBALANS  2019
De voorbereidingen voor de actie 
Kerkbalans zijn weer in volle gang. 
Tussen 19 januari en 2 februari 2019 
ontvangt u een brief met het verzoek om 
bij te dragen aan Actie Kerkbalans. Net 
als voor een huishouden is een gezonde 
financiële situatie belangrijk voor de 
parochie. Helaas zijn de kosten nog 
steeds hoger dan de inkomsten.  Daarom 
vragen wij aan al onze parochianen om 
een bijdrage. Wij kunnen niet zonder. 
De inkomsten uit Kerkbalans vormen de 
financiële basis voor onze parochie.
De bijdrage die u betaalt,  wordt gebruikt 
voor de lopende kosten, waaronder pas-
torale zorg, bijzondere vieringen, perso-
neelskosten, beheerskosten, verzekeringen, 

kosten erediensten, verwarming, verlichting, 
speciale projecten. 
EENVOUDIG is de mogelijkheid om 
uw bijdrage aan de parochie zonder 
drempel aftrekbaar te laten zijn voor 
de belastingen. Dit is mogelijk als u een 
afspraak wilt maken voor 5 jaar.  Het fiscaal 
voordeel kan afhankelijk van uw inkomen 
zelfs oplopen tot 52%.  Neem contact op 
met het parochiekantoor en wij regelen 
gratis voor u een  overeenkomst die door 
de belastingdienst geaccepteerd is. Hebt 
u geen brief “Kerkbalans” ontvangen, of 
bent u deze kwijt, dan kunt u altijd uw 
bijdrage gewoon storten op bankrekening 
NL70RABO0131502956 ten name van 
Vijf Heiligen Parochie. Mag het nieuwe 
jaar voor u, voor onze kerk en voor onze 
parochie een goed jaar worden. 
Uw parochiebestuur vertrouwt op uw 
onmisbare medewerking en dankt u bij 
voorbaat.

TARIEVEN AFVAL 2019: 
belangrijke wijzigingen

Op 13 december 2018 heeft de 
gemeenteraad de tarieven van afval 
(inzameling, milieustraat etc.) voor 2019 
vastgesteld. Deze zijn op een aantal 
onderdelen fors gewijzigd. De redenen 
voor deze wijzigingen zijn:
- Het grote succes van het gescheiden 
inzamelen van afval leidt tot hogere 
kosten en lagere inkomsten, zoals in bijna 
alle “diftar”-gemeenten (“de vervuiler 
betaalt”).
- De economie groeit, er is meer afval en 
alle prijzen gaan omhoog.  Dat merken we 
ook in de prijzen die we moeten betalen 
aan onze afvalinzamelaars.
- Eind 2017 is er voor gekozen het 
vastrecht 2018 eenmalig lager vast te 
stellen.
-    Het Rijk verhoogt de afvalstoffenbelas-
ting op de verwerking van restafval vanaf 
2019. De gemeente Drimmelen komt in 
2018  hierdoor tussen de € 700.000 en 
€ 900.000 tekort op “afval” en betaalt 
dit eenmalig uit een pot die speciaal voor 
het afvalbeleid beschikbaar is. Dit kan 
volgens de wet en gemeentelijk beleid 
niet structureel.
Wat betekent dit?
- U betaalt in 2019 nog steeds een 
vastrecht per jaar dat ten opzichte van 
2018 fors stijgt. Per huishouden/perceel 
van € 90,12 naar € 145,55 en per perceel 
met verzamelcontainers van € 68,28 naar 
€ 110,34. 
- Het ophalen van oud papier, verpak-
kingsafval (verpakkingsplastic, dran-
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kenkartons en blik) en het inleveren van glas blijft ook in 
2019 gratis. De kosten hiervan zijn verwerkt in het zojuist ge-
noemde vastrecht.
- Het ophalen van GFT (groene container/kliko) was in 
2018 nog gratis, maar wordt vanaf 2019 weer betaald: € 2,60 
per keer voor een 140-liter en € 0,60 per keer voor een 25-liter 
container/kliko.
- De prijs van het ophalen van restafval (grijze container/
kliko) wordt in 2019 iets lager.  Van € 11,70 naar € 10 per keer 
voor een 240-liter en van € 2,44 naar € 2,10 per keer voor een 
40-liter container/kliko en per aanbieding met een pas bij een 
ondergrondse container. 
Wat zijn de kosten voor een gemiddeld gezin?
Een gemiddeld gezin betaalt in Drimmelen in 2019 € 221. In de 
afgelopen jaren was dit:

2017 2018 2019
€ 222 € 150* € 221

*Op basis van de voorlopige cijfers van 2018. Dit grote verschil in het bedrag ten 
opzichte van de jaren daarvoor heeft onder andere te maken met het eenmalig 
verlaagde vastrecht in 2018. 
In 2018 betaalde u dus eenmalig fors minder.   Voor de gemeente 
zijn die kosten er echter wel.  Achteraf gezien is de verlaging 
die voor 2018 is doorgevoerd niet op alle fronten juist geweest. 
Daarvoor nemen wij als gemeente de verantwoordelijkheid en 
dit betalen wij voor 2018 bij.
TARIEVEN 2019
Vastrechttarief per perceel    € 145,55
Vastrechttarief per perceel bij verzamelcontainers  € 110,34
Per lediging gft-containerinhoud 25 liter   € 0,60
Per lediging gft-containerinhoud 140 liter   € 2,60
Per lediging restafval containerinhoud 40 liter  € 2,10
Per lediging restafval containerinhoud 240 liter   € 10,- 
Per aanbieding toegangspas bij ondergr. afvalcontainer€ 2,10
Huis-aan-huis-inzameling 2019
Grof tuinafval (per aanvraag)    € 45,-
Grof huishoudelijk afval (per aanvraag)   € 17,50
Grof huishoudelijk afval (per 0,5 m3)    € 30,-
Milieustraat 2019
Bouw- en sloopafval (per 10 kg)     €  2,15
Grof huishoudelijk afval (per 10 kg)   €  2,15
Schoon puin (per 10 kg)     €  0,50

GEMEENTENIEUWS

Het gemeentebestuur wenst u een gezond en gelukkig 
nieuwjaar toe!
ACTUEEL
Meer geld beschikbaar voor leningen duurzaam wonen
Wilt u uw huis levensloopbestendig maken? Of uw huis 
duurzamer maken met isolatie of zonnepanelen? Of wilt u 
extra geld lenen voor de aankoop van uw eerste woning? Kijk 
dan op drimmelen.nl onder ‘bouwen en wonen’. De gemeente 
biedt leningen met aantrekkelijke rentepercentages. Ga naar 
onze website en lees meer over de voorwaarden van de 
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blijverslening, duurzaamheidslening of 
starterslening. Meer informatie over de 
actuele rentetarieven vindt u op svn.
nl  De gemeente Drimmelen heeft per 1 
januari 2019 meer geld vrijgegeven voor 
deze leningen, zodat meer inwoners hier 
gebruik van kunnen maken. In totaal is er 
in 2019 twee miljoen euro beschikbaar. 
Voorbereidende werkzaamheden 
herinrichting centrumroute 
Terheijden
Vorige week is gestart met het graven van 
proefsleuven. Deze proefsleuven worden 
gemaakt om de juiste ligging van de ka-
bels en leidingen te bepalen. De werk-
zaamheden vinden plaats in de Hoofd-
straat, Markstraat, Raadhuisstraat en 
Molenstraat. Tijdens de werkzaamheden 
worden er tijdelijke verkeersmaatregelen 
geplaatst, waardoor verkeershinder kan 
ontstaan. De werkzaamheden duren on-
geveer 3 weken.
BEKENDMAKINGEN
Aangevr.  omgevingsvergunningen
Terheijden, Hoofdstraat 36 (4844 CE) 
(W-2018-0605): Het aanleggen van een 
in- en uitrit, een alarminstallatie en het 
veranderen van de kozijnen.
Wagenberg, Wagenstraat 80 (4845 CX) 
(W-2018-0607): Het verlengen van een 
loods.
Terheijden, Liesveld 6 (4844 RA) (W-

2018-0612): Het plaatsen van vier 
dakkapellen.
Verleende omgevingsvergunningen 
reguliere procedure
Terheijden, Zeggelaan 112 (4844 SK) (W-
2018-0530):  Het kappen van twee bomen, 
1 boom verleend, 1 boom geweigerd.
Wagenberg, Dorpsstraat 45, 47 t/m 
47G en Postduifstraat 1 en 3 (4845 
CD) (W-2018-0405): Het bouwen van 8 
appartementen en drie woningen.
DORPSGERICHT  WERKEN

D o r p s g e r i c h t 
werken gaat om 
het bevorderen 

van leefbaarheid, veiligheid en sociale 
betrokkenheid. Hiervoor werkt de 
coördinator dorpsgericht werken samen 
met bewoners, woningcorporaties, 
politie en straathoekwerker.  Wilt u ook 
bijdragen? Neem dan contact op met Lilian 
Lambrechts via 140162 of llambrechts@
drimmelen.nl. U kunt haar ook volgen via 
twitter: @LilianDrimmelen.  

KONINKLIJKE ONDER-
SCHEIDING  VOOR  TWEE 
BRANDWEERMANNEN 

Burgemeester Gert de Kok heeft op 
zaterdag 12 januari  twee Koninklijke 

Onderscheidingen (Lid in de Orde van 
Oranje-Nassau) uitgereikt tijdens de jaar-
lijkse korpsavond in de brandweerkazer-
ne van Made.  

De heer René Wolfhagen ontving de Ko-
ninklijke Onderscheiding omdat hij 40 jaar 
deel heeft uitgemaakt van de brandweer-
post Terheijden. Hij heeft diverse functies 
bekleed binnen het team: Manschap B en 
chauffeur. Hij neemt nu afscheid van de 
brandweerdienst.
De heer Frank Veenstra neemt na 25 jaar 
afscheid van de brandweerdienst. Hij ont-
vangt de Koninklijke On-
derscheiding voor zijn 25 
jaar inzet bij de vrijwilli-
ge brandweerpost Made, 
o.a. als Manschap B en 
schipper.

Foto’s: Corinda de Jong, Gerard van Vugt, Maurice Schalks, Miranda Masseurs
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